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هدیه به خوانندگانپای درس علی)ع(

شــهید ابراهیم رجب بیگی: هم باید امروز شهید شویم تا فردا 
زنده بماند و هم باید بمانیم تا فردا شهید نشود.

اخبار ادبی و هنری

پروانه معصومی: 175 شهید غواص 
تعهد من را چند برابر کردند

سرشــناس  بازیگر  معصومی  پروانه 
ســینما و تلویزیون گفــت: 175 غواص 
شهید، احساس تعهد و بدهکاری من به 

شهدا را چند برابر کرد.
این هنرمند پیشکسوت، در گفت وگو 
با کیهان اظهار داشت: هر وقت شهیدی 
را می آورند یا مراســم تشییع پیکر شهدا 
برگزار می شود، غم عجیبی در دلم پدیدار 

می شــود. اما غواص هایی که با دســتان بسته شهید شدند و این 175 نفری که 
اغلب زنده به گور شــده و بدون هیچ زخمی به شهادت رسیده اند، درد سنگینی 

را روی دلم گذاشتند.
وی تصریح کرد: ما همیشه به شهدا بدهکاریم، اما غواص های شهید، حس 

تعهد و بدهکاری من به شهدا را چند برابر کرده است.
گفتنی است، خانه ســینما نیز با انتشار بیانیه ای از جامعه سینمایی کشور 
برای حضور در مراســم  تشییع پیکر مقدس 175 غواص شهید، دعوت به عمل 

آورد.
شعرخوانی شاعران برجسته عرب زبان 

در حرم رضوی
مدیر امور زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی گفت: در آستانه فرا رسیدن 
ماه مبارک رمضان شــاعران برجســته عرب زبان در حرم رضوی شــعرخوانی 

می کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، محمدجواد هاشمی نژاد افزود: یکی از 
برنامه های ویژه زائران و مجاوران غیرایرانی حرم مطهر رضوی،دعوت از شاعران 
برجســته به منظور شــعرخوانی آنها در وصف و منقبت امام هشــتم حضرت 

الحجج)ع( و اعیاد و مناسبت های ویژه است. ثامن 
وی گفت: به همین منظور مراســمی برای شاعران عرب زبان سه شنبه 26 
خرداد مصادف با 28 شــعبان قبل از اقامه نماز جماعت مغرب و عشــاء برگزار 
می شــود که شــعرا و ادیبان برجسته در رواق دارالرحمه اشــعار خود را قرائت 

خواهند کرد.
هاشــمی نژاد با بیان اینکه از ابتدای امســال تاکنون بیش از 8 شب شعر به 
زبان های مختلف برگزار شده است افزود: اطالع  رسانی این شب شعرها بین زائران 

غیرایرانی به صورت گسترده و از طریق توزیع فلش کارت ها صورت می گیرد.
وی گفت: این مراســم از ســاعت 17 تا 18 و 30 دقیقه در رواق دارالرحمه 

واقع در صحن جمهوری اسالمی حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.
کارتونیست های ضد آل سعود 

در ایستگاه پایانی
اختتامیه نخســتین جشــنواره بین المللی کارتون و کاریکاتور یمن، امروز 

سه شنبه در فرهنگسرای اندیشه برگزار می شود.
نخستین جشــنواره بین المللی کارتون و کاریکاتور یمن عنوان جشنواره ای 
اســت که در آن، کاریکاتوریست های سراسر دنیا، اذهان عموم ملت ها را متوجه 

جنایات رژیم آل سعود در یمن کرده اند.
در این جشــنواره که در واکنش به جنایات بی ســابقه رژیم آل سعود علیه 
جنبش انقالبی مردم یمن برگزار شده است، بیش از 200 هنرمند با 623 اثر از 

33 کشور دنیا آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کرده اند.
سکوت رسانه های غربی و مجامع بین المللی، جنایت و کودک کشی در یمن 
و خیانــت و همراهی شــیوخ عرب از موضوعات بخش کارتون و ملک ســلمان 
)پادشاه عربستان(، خلیفه بن زاید آل نهیان )امیر امارات(، منصور هادی )رئیس 
جمهور فراری یمن(، حمدبن عیسی آل خلیفه )پادشاه بحرین(، تمیم بن حمد 
بن خلیفه آل ثانی )امیر قطر(، بنیامین نتانیاهو، فرانســوا اوالند و باراک اوباما از 

موضوعات بخش کاریکاتور در این جشنواره است.
خاطرنشان می شــود مراسم اختتامیه این جشنواره که با مشارکت سازمان 
بسیج شهرداری تهران و خانه کاریکاتور برگزار می شود، امروز سه شنبه 26 خرداد 
سال جاری ساعت18در آمفی تئاتر فرهنگسرای اندیشه واقع در خیابان شریعتی، 

نرسیده به پل سیدخندان، بوستان اندیشه خواهد بود.
در این برنامه که با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و هنر و مقامات کشوری 
و لشــکری برگزار می شود، مانی رهنما)خواننده و آهنگساز( از سه ترانه خود به 

نام های»محمد)ص(«،»کلت وطنی«و»نخل های بی سر« رونمایی خواهد کرد.
همچنین در حاشــیه مراسم، نمایشــگاهی از  آثار منتخب و  برگزیده این 

جشنواره در معرض دید عالقمندان قرار خواهد گرفت.
سرهنگ هایی که تحمل انتقاد را ندارند!

رئیــس جمهــور درحالی بــر آزادی »نقــد« تأکید می کند کــه برخی از 
»سرهنگ های فرهنگی« دولت، شیوه برخورد با منتقدان را در پیش گرفته اند. 

ممانعت از بازپخش مســتند »سکوت استقالل، فریاد پیروزی« و همچنین 
برنامــه »مناظره« که مخاطــب را از فریبکاری مذاکره کننده هــای غربی آگاه 

می کند، نمونه ای از این نوع برخوردهاست.
رجانیوز در تحلیل این اتفاقات نوشــت: »حقیقت آن اســت که اتفاقات دو 
ســال گذشته  حوزه  فرهنگ، حکایت از  اســتانداردهای دوگانه  دولت مردان در 
مواجهه با انتقادات دارد. چنان که فی المثل روند فعلی ســینما نشــان می دهد 
دولت تدبیر و امید، نســبت به انتقاد از کلیت نظام و به خصوص انتقاد از دولت 
گذشــته و بازنمایی معوج از حوادث سال 88 و همچنین عبور فیلم ها از خطوط 
قرمز اخالقی و اعتقادی، گارد به شدت بازی دارد. تا آنجا که فیلم ها و مستندهای 
توقیف شــده  از گنجه ها بیرون کشیده شــده و یکی پس از دیگری روی پرده 
می روند و اعتراض منتقدین نیز، با جمالتی از این قبیل که »نمی شــود هنرمند 
را محــدود کرد« و »بایــد به هنرمندان اعتماد نمود« و »نباید فضا را بســت« 
پاســخ داده می شود  اما تجربه نشــان داده است که وقتی کار به انتقاد از دولت 
می رسد، این شــعارهای زیبا رنگ باخته و به فراموشــی سپرده می شوند و در 
مقابل، گروه های فشار دولت و سرهنگ های فرهنگی آستین باال زده و وارد کارزار 
می شــوند. به عنوان نمونه، نحوه  مواجهه  دولت تدبیر و امید با مســتند تاریخی 
»من روحانی هستم« به وضوح موید این استانداردهای دوگانه و البته سعه  صدر 

به شدت پائین دولت است.«
براســاس این گزارش، روز جمعه، سیما در حالی که قرار بود مثل همیشه 
از حدود ســاعت 17 مناظره  این هفته را با موضوع »بررســی عملکرد دولت در 
ساماندهی به وضع یارانه ها و تفکیک افراد واجد شرایط با سایر افراد برای دریافت 
این امتیاز« روی آنتن ببرد، به دالیلی که البته اعالم نشــد، آنتن را به بازپخش 
برنامه  شبانه  »امشب« مربوط به دوشــنبه شب اختصاص داد. آن هم در حالی 
که در مناظره ها، همیشــه نماینده های همه  تفکــرات وجود دارد و تریبون یک 
طرفه نیســت.از طرفی، در واپسین ساعات شب جمعه، شبکه یک سیما در پی 
درخواســت های مکرر مردم، طبق اعالم قبلی قرار بود اقدام به بازپخش مستند 
»سکوت اســتقالل، فریاد پیروزی« )قسمت ســوم مجموعه مستند سال های 
هسته ای برنامه  »ثریا«( کند، اما علی رغم پخش مکرر تیزرهای این برنامه، پخش 

این مستند پرطرفدار هم لغو شد.
داستان دنباله دار فروش کتاب های غیرمجاز 

در کتابفروشی های رسمی
داستان دنباله دار فروش کتب غیرمجاز در کتاب فروشی های رسمی همچنان 

ادامه دارد.
به گزارش فارس، چندی پیش و در راستای توزیع کتاب غیراخالقی »ل...« 
که در خارج از ایران ترجمه و چاپ شــده بود در کتابفروشــی های داخل شهر 
از جمله یکی از شــعبات شــهر کتاب به فروش می رسید، موجب شد که ارشاد 
اســتان تهران در قبال فروش آن واکنش نشان دهد و اداره کتاب نیز آن کتاب 

را غیرمجاز بخواند.
در ادامه این مسئله به تازگی مشاهده شده که یکی دیگر از شعبه های این 

کتابفروشی نیز مبادرت به فروش کتاب های بدون مجوز کرده است.
کتاب هایی غیرقانونی در قفسه های این کتاب فروشی دیده می شود و حتی 
قفسه ای برای کتاب های غیرقانونی در نظر گرفته شده و این مسئله به هیچ وجه 
پنهانی نبوده است که این سوال را ایجاد می کند که فروشگاه شهر کتاب به کدام 

قانون عمل می کند و فروش کتاب های بدون مجوز در راستای چیست؟ 
عالوه بر این باید فروش کتاب بدون مجوز »ه.گ« که در آلمان چاپ شــده 
را نیز افزود که در قفسه های این کتاب فروشی دیده می شود.در حالی که برخی 
این روزها پیوســته حرف از التزام به قوانین حوزه نشــر می زنند اما شاهدیم که 
کتاب های غیر قانونی در مجموعه شهر کتاب به فروش می رسد ولی آنهایی که 

حرف از قانون مداری می زنند هیچ اعتراضی به فروش این کتب ندارند.  

راهبردهای جلوگیری از زیان
امــام علــی)ع( خطاب به فرزندش امام حســن)ع(: پســرم! 

چهــار چیز )از خوبی ها( را از من یادگیر... که تا به آنها عمل 

می کنــی زیان نبینی: 1- همانا ارزشــمندترین بی نیازی عقل 

اســت 2- بزرگ ترین فقر بی خردی اســت 3- ترســناک ترین 

تنهایی خودپســندی اســت 4- گرامی ترین ارزش خانوادگی، 

اخالق نیکوست.
نهج البالغه- حکمت 38

وزیر علوم خبر داد
ابالغ شیوه جدید  پذیرش دانشجوی دکتری 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بــا بیان آخرین جزئیات 
حذف کنکور دوره دکتری پیرامون توقف پذیرش دانشجو در 
160 رشــته گفت: هم در دانشگاه آزاد و هم برخی رشته هایی 
که حداقل امکانات را برای پذیرش نداشتند، پذیرش دانشجو 

متوقف شده است.
بــه گزارش  فارس، محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
پیرامون هر سه آیین نامه دوره دکترای تخصصی گفت: آیین نامه حذف 
کنکور دوره دکترا ابالغ شده بدین معنی که آزمون های عمومی برگزار 
می شود و دانشجویان به دانشگاه ها معرفی می شوند و آزمون تخصصی 
توسط دانشگاه ها برگزار و براساس آن دانشجویان برگزیده می شوند. 

وی پیرامون توقف پذیرش دانشــجو در 160 رشته گفت: هم در 
دانشگاه آزاد و هم در برخی رشته هایی که حداقل امکانات برای پذیرش 

نداشتند پذیرش آنها متوقف شده است.
»دانشگاه آزاد استان« تاسیس می شود

 با ابالغ بخشــنامه ای از سوی رئیس دانشگاه آزاد، اجرای 
طرح تجمیع دو دانشگاه آزاد اسالمی کلید خورد و بر این اساس 

»دانشگاه آزاد اسالمی استان« تاسیس می شود.
 به گزارش خبر گزاری ها حمید میرزاده؛ رئیس دانشگاه آزاد اسالمی 
بخشنامه ساختار و شرح وظایف دبیر، دبیرخانه و کمیسیون های هیئت 
امناء و شوراهای تخصصی استان را ابالغ کرد که براساس این بخشنامه، 
ساختار جدید استانی دانشــگاه آزاد اسالمی براساس مصوبه شورای 
عالی انقالب فرهنگی؛ »دانشگاه آزاد اسالمی استان« تاسیس می شود.

 وی افزود: با تشکیل دانشگاه آزاد استان، مشکالت واحدها در استان 
برطرف خواهد شد و این واحدها در برابر اختیاراتی که دریافت می کنند 
مسئولیت نیز خواهند داشت بنابراین با اجرای این طرح چابک سازی 
و هم افزایی بیشتری در تمامی واحدهای استان ایجاد خواهد شد و در 
نتیجه هم افزایی استانی هیچ واحدی منحل و یا تعطیل نخواهد شد.

اخبار دانشگاه

درجه یک هنری برای کدام هنرمندان؟!
آرش فهیم

اعطــای گواهینامه درجــه یک هنری، معادل مــدرک دکترا به 18 
ســینماگر، یک بدعت تازه در عرصه مدیریت فرهنگی محسوب می شود. 
دســت اندرکاران وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی با این حرکت، روشی 
متفاوت اما غیرتخصصی را در تجلیل از اهالی هنر، بنیان نهادند. فقط کافی 
است، شیوه اعطای نشان ها و جوایز هنری در سایر کشورها با اهدای این 
درجه توســط وزارت ارشاد مقایسه شود؛ بطور مثال، شوالیه فرانسه تنها 
به افرادی اهدا می شود که در راستای منافع سیاسی و دیپلماسی عمومی 
دولت فرانسه فعالیت می کنند. این وضعیت در اغلب جشنواره ها و محافل 
هنری مشــهور جهان نیز برقرار است. ازجمله اینکه جایزه بهترین فیلم 
مراســم اسکار در دو دوره پی در پی اخیر، به فیلم های تهیه شده توسط 
»آرنان میلشان« اهدا شدند. همان تهیه کننده ای که به صراحت، خودش 
را جاسوس رژیم صهیونیستی معرفی می کند! هر چند که همه این جوایز 

با ادعای مالک قرار دادن ارزش ها و توانایی های هنری تعیین می شوند.
اما وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دولت ما، مسیر معکوسی را در معرفی 
سینماگران شایسته دریافت درجه یک هنری در پیش گرفته است. یعنی نه 
تنها در انتخاب این افراد، هیچ اثری از رویکرد فراگیر فرهنگی و ملی دیده 
نمی شود که مالک های ظاهری هنری هم زیر پا گذاشته شده اند. به بیانی 
دیگر، مدیران وزارت ارشاد، برای چنین گزینشی، حتی شاخص های صرفا 
هنری و تکنیکی را هم فراموش کرده اند! چون کارنامه افراد دریافت کننده 
این درجه، گویای آن است که اغلب ایشان در دوران پسرفت و افت خود 
به سر می برند. برخی از آن ها، در سال های اخیر، ضعیف ترین آثار خود را 
خلق کرده اند. مثل آقای کارگردانی که آخرین فیلم او در جشنواره فجر دو 
سال قبل »هو« شد. و یا خانم بازیگری که سال هاست هیچ نقش آفرینی 
در خور اعتنایی نداشته، اما هم در دولت گذشته و هم در دولت فعلی بر 
صدر نشسته است! این شرایط درباره اکثریت قریب به اتفاق سینماگرانی 

که به تازگی درجه یک هنری به آنها اعطا شده، صدق می کند.
تبدیــل صورت گرفته در گزینش هنرمندان برای دریافت این درجه، 
جایگزین کردن منافع حزبی و جناحی با اهداف ملی است. کامال مشهود 
است، افرادی انتخاب شــده اند که فعالیت های هنری این دوره آنها هیچ 
دســتاوردی را برای فرهنگ عمومی کشور ما در پی نداشته، اما به خاطر 
رفاقت با مدیران دولتی کنونی یا حمایت های تبلیغاتی از ایشان، شایسته 

لقب درجه یک هنری جمهوری اسالمی ایران شناخته شده اند! 
وقتی این انتخاب ها را کنار درجه هنری یکی از شــاعران می گذاریم، 
»حزبی« بودن این ماجرا بیشتر به چشم می خورد. وزارت ارشاد درحالی به 
هنرمندان درحال پسرفت، مدرک درجه یک هنری داده که سال گذشته، 
همین مدرک را از عباسعلی براتی پور گرفت. آن هم به خاطر اختالف های 
شخصی که بین این شاعر و گروه شاعران عضو کمیته تخصصی ارزشیابی 

شاعران و نویسندگان وجود دارد.
ضمن اینکه نام بسیاری از هنرمندانی که در چند دهه گذشته خدمات 
فرهنگی بزرگی را به مردم این سرزمین و حتی جامعه بشری ارائه داده اند 
در این انتخاب خالی اســت. به عنوان مثال، پروانه معصومی، بازیگری که 
به رغم 71 سال سن، همچنان در عرصه بازیگری حضوری پویا و بانشاط 
دارد. یا مرحوم خسرو شکیبایی که بدون تردید یکی از بهترین بازیگران 
تاریخ سینمای ایران است، هرچند از دار دنیا رفته و چه بهتر که هنرمندان 
در دوران حیات قدر ببینند، اما می شد برای تجلیل از جایگاه این هنرمند 
و الگوســازی برای بازیگران جوان، مدرک درجه یک هنری بطور نمادین 
به وی اعطا می شد. یا پرویز شیخ طادی که بی هیچ حاشیه ای و در مسیر 
آرمان های انقالب و همچنین با کیفیت و اعتالی روزافزون درحال فعالیت 
هنری است. با نگاه تخصصی، آیا واقعا این هنرمندان از افراد دریافت کننده 

گواهینامه مذکور، شایستگی بیشتری ندارند؟
اما واکنش سینماگران دریافت کننده این نشان نیز در نوع خود جالب 
و تأمل برانگیز بود. آنها که بدون هیچ کار شــاخص هنری از سوی دولت 
تجلیل شــدند، بالفاصله پس از گرفتن نشان درجه یک هنری با رسانه ها 
مصاحبه کرده و با ژستی مخالف خوان و طلبکار مدعی شدند که خود را 
وامدار دولت نمی دانند! البته جای شکرش باقی است که حرف دل خود را 

زدند و مسیر معکوس نشان های هنری دولت را نشان دادند!

نگاه

رئیس جمهور کشورمان تاکید کرد: اینکه 
عنوان می شــود گزینه های مختلف روی میز 
است، کامالً غلط است چرا که مشکالت فقط یک 
اال  راه حل دارد و آن نیز مذاکره و گفتگو است و
شمشیر چرخاندن در تاریکی کاماًل غلط است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
حجت االســالم حســن روحانی روز یکشــنبه در 
دیدارخــود با  علما، ایثارگران و برگزیدگان اســتان 
خراسان شمالی در بجنورد برگزار شد، گفت: ما همه 
تالش خود را بکار می گیریم تا با تحریم ظالمانه مقابله 
و مبــارزه کنیم و در یک مذاکره ای که منطق بر آن 

حاکم باشد، منافع خود را پیش ببریم.
وی بــا تاکید بر اینکه مذاکره کنندگان ایرانی با 
منطق، اقتدار و قدرت در مذاکرات شــرکت کرده اند 
و هرگز تهدید در میز مذاکرات نبوده است، افزود: ما 
راهمان را در مذاکرات ادامه می دهیم و البته به رغم 
تداوم تحریم ها، با کمک مردم توانسته ایم قدم های 

خوبی در مسیر توسعه ایران اسالمی برداریم.
دولت در تحقق وعده هایش به مردم 

مصمم است 
روحانی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به 
اینکه باید به حریم ها احترام گذاشت، گفت: هر جایی 

که حرمت حریم ها را رعایت نکردیم، ضرر کردیم. 
وی با تاکید بر اینکه همدلی و همزبانی با تحمل 
درســت می شود، اظهار داشت: همدلی و همزبانی با 
اعتدال، اخالق و محبت به یکدیگر محقق می شــود 
و باید حریم بزرگان، اقوام و مذاهب، مردم و محیط 

زیست محترم شمرده شود.
رئیس جمهور کشورمان تصریح کرد:دولت برآمده 
از اراده مردم است و در تحقق وعده هایش به مردم 

مصمم است.
وی با اشاره به اینکه تالش دولت این بوده که با 
مشورت با صاحبنظران راه درست را برگزیند، گفت: 
به مردم وعده داده بودم که تصمیمات خلق الساعه 
نگیــرم و قول داده بودم در همه امور با صاحبنظران 
مشورت کنم، من به این عهدم پایبند بوده و هستم.
روحانی نقد و انتقاد از جانب مردم و صاحبنظران 
را نعمتی برای اصالح امور دانست و افزود: البته نقد 
باید سازنده، منصفانه و با هدف تقویت امور و اصالح 
و تقویت برنامه ها باشــد. اساس نصیحت با تخریب 

مغایرت دارد.
نبود شغل یک معضل در جامعه ما است

رئیس جمهور با اشاره به اینکه »نبود شغل یک 
معضل در جامعه ما است«، گفت: برای اشتغال زایی 
باید اســتعدادها را جذب کنیم و اقتصاد ما هم باید 

در پاسخ به ادعای همه گزینه های روی میز

روحانی: راه حل همه مشکالت فقط مذاكره است

اقتصاد دانش بنیان باشد و حرکت خوبی در این عرصه 
شروع شده است.

روحانی با اشــاره به اینکــه مبنای کارها باید بر 
اعتدال بنا گــردد، تصریح کرد: اگــر مبنای کار بر 
خشــونت، افراط و عدم تحمل یکدیگر قرار بگیرد، 
فضا برای کار، توسعه اقتصادی، توسعه علمی و رشد 

فرهنگی، مهیا نخواهد شد.
رئیــس  جمهور گفت: اینکــه گروهی با کاری یا 
مسأله ای مخالف باشند و کفن بپوشند و شعار بدهند، 
کار صحیحی نیست، بلکه باید حتی مخالفت خود را 

نیز از راه قانونی و مسیر صحیح بیان کرد.
روحانــی در ادامه اظهار داشــت: عزت واقعی ما 
وقتی حاصل می شود که سرمایه گذاران برای حضور 
در کشورمان از یکدیگر سبقت بگیرند و آن وقت است 
که کاال و خدمات بهتر و ارزان تر در اختیار مردم قرار 
می گیرد در غیراین صورت اگر شما مجبور باشید که 
برای خرید کاالی خارجی فقط به یک کشور مراجعه 
کنید و آن کشور بداند که برای فروش کاال و خدمات 
به شــما امکان منحصر به فرد دارد، آن وقت شرایط 
خودش را به شما تحمیل می کند و اینجاست که عزت 

ما تبدیل به ذلت می شود.
برخی فکر می کنند عزت با مشــت گره کرده 

تامین می شود ! 
رئیــس جمهور بــا بیان اینکه عــزت واقعی در 
بهره مندی از شــرایط عادالنه و رقابتی است و نه در 
کالم، تصریح کرد: برخی فکر می کنند، اگر مشت ما 
گره شــود عزت ما تأمین می شــود و اگر گره مشت 
ما شــل شود، عزت ما از بین می رود اما عزت واقعی 
آنجاست که ما از شرایط واقعی رقابتی و عادالنه در 

تأمین نیازمندی های مان بهره مند باشیم. 
وی در ادامه گفت: برای این منظور باید واقعیت ها 
را به مردم بگوییم، و نباید آنها را از مردم پنهان کنیم. 
گاهــی که ما برخی واقعیت هــا را به مردم بگوییم، 
بعضی هــا می گویند که چرا روحیــه مردم را پایین  
می آورید اما این پایین آوردن روحیه مردم نیســت 
و مــردم باید از واقعیت ها مطلع باشــند تا با هم از 

مشکالت عبور کنیم.
روحانی اضافه کرد: این دولت کمترین اتکا را به 
درآمدهای نفتی دارد و بودجه سال ۹۴ غیرنفتی ترین 
بودجه کشــور تا به حال است و این در شرایطی که 
همه کشورهای صادرکننده نفت، حتی آنانکه طراح 
توطئه کاهش قیمت نفت بودند از این مسئله دچار 
مشکل شــده اند و شاید مشــکالت ما از این دسته 

کشورها کمتر هم باشد. 
روحانی در ادامه ابراز داشت: نیاز ما به مذاکره مثل 
نیاز به اعتدال است امروز نه تنها برای جامعه ما، بلکه 
نیاز جهان به اعتدال و مذاکره یک ضرورت است چرا 
که مشــکالت دنیا یک راه حل بیشتر ندارد و آن هم 
مذاکره، منطق و گفتگو بر مبنای اعتدال است. اینکه 
عنوان می شــود گزینه های مختلف روزی میز است، 
کاماًل غلط اســت چرا که مشکالت فقط یک راه حل 
دارد و آن نیز مذاکره و گفتگو اســت واال شمشــیر 

چرخاندن در تاریکی کاماًل غلط است.
در پایان این ســخنرانی، اجــرای پروژه احداث 
پتروشــیمی دوم بجنورد، عملیــات احداث راه آهن 
اسفراین - بجنورد - شیروان و تکمیل باند دوم بزرگراه 
بجنورد به جنگل گلستان با دستور دکتر روحانی و از 

طریق ویدئو کنفرانس آغاز شد.

روحانی در جلسه شورای اداری استان خراسان شمالی
در ادامه حجت االســالم حسن روحانی در جلسه 
شورای اداری استان خراسان شمالی گفت: اولین بار 
در تاریخ سیاسی جهان است که کشوری که پرونده اش 
در شــورای امنیت در چارچوب فصل هفتم منشور 
سازمان ملل است، با قدرت ها، پای میز مذاکره نشسته 
و توانسته با حفظ خطوط قرمز، به همه اهداف مهم 
خود دست یابد و این همه بخاطر حضور مردم است.
وی در ادامــه با بیان اینکه امروز کســی در دنیا 
نمی تواند انکار کند کــه ایران در خط مقدم مبارزه 
با تروریسم است ،اظهار داشت: اگر کمک برق آسای 
جمهوری اســالمی ایران نبود، امروز تروریست ها بر 
بخش عمده ای از شهرهای مهم عراق مسلط می شدند.

رئیس جمهور در جمع خبرنگاران
حجت االسالم حسن روحانی در پایان نوزدهمین 
ســفر هیئت دولت به استان ها در نشست خبری با 
نمایندگان رســانه های خراسان شمالی ضمن تشکر 
از میهمان نوازی بسیار گرم مردم استان، گفت: مردم 
اســتان همدلی و همزبانی خودشان را با دولتی که 

خادمان خودشان است به نمایش گذاشتند.
رییس  جمهور با اشــاره بــه برخی از تصمیمات 
دولت برای توســعه استان خراســان شمالی اظهار 
داشــت: تکمیل بزرگراه بجنورد به جنگل گلستان، 
احداث راه آهن اســتان خراســان شــمالی و اتصال 
استان به راه آهن سراسری. اجرای طرح های آبرسانی 
به شــهرهای بزرگ و ایجاد 12 مجتمع آبرسانی به 
روســتاها، آغاز عملیات اجرایی احــداث واحد دوم 
پتروشــیمی در اســتان و طرح هایی در زمینه برق، 
آموزش عالی، گردشگری و تصویب اعطای تسهیالت 
با نرخ سود ترجیحی از جمله طرح هایی است که برای 
رونق اقتصادی و توسعه  استان به تصویب رسید که 
امیدوارم با اجرای آنها شاهد پیشرفت استان باشیم.

وی در پاسخ به سوالی که برنامه های دولت برای 
رسیدگی به مهم ترین مشکالت استان در زمینه آب 
شرب، راه روستایی و کمبود امکانات ورزشی را جویا 
شده بود، اظهار داشت: اصالح و تکمیل 660 کیلومتر 
راه های روســتایی، رفع 13 نقطه حادثه خیز استان، 
اجرای پروژه های آبرسانی و تجهیز اراضی کشاورزی 
به سیستم آبیاری پیشرفته و اختصاص 5 هزار و 200 
میلیارد تومان تسهیالت برای توسعه امکانات ورزشی 
در اســتان از جمله برنامه های دولت برای رفع این 

مشکالت و محرومیت ها از استان است.
گفتنی است؛ رئیس جمهورکشورمان روز یک شنبه  
پس از سفر یک روزه خود به خراسان شمالی به تهران 

بازگشت .

فرمانده کل سپاه گفت: با روش های عادی و 
معمول، بدون مدیریت جهادی نمی توانیم کارهای 

بزرگ را به سرانجام برسانیم.
به گزارش فارس، ســردار سرلشــکر محمدعلی 
جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
همایش سراسری روحانیون شاغل در سپاه که دیروز 
در ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد، تصریح کرد: 
از آنجا که حفظ نظام اســالمی ابعاد گسترده ای دارد 
همواره این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که حفظ 
انقالب و دستاوردهای آن تنها به عرصه  نظامی، دفاعی 

و امنیتی خالصه نمی شود.
سرلشــکر جعفــری با تاکیــد بر اینکــه الگوی 
آمادگی های ســپاه متفاوت با ســایر ارتش های دنیا 
است، اظهار داشت:بخش عمده ای از تهدیدات انقالب 
اســالمی تهدیدات نرم اســت از این رو پرداختن به 
معنویت به عنوان مؤلفه  اصلی قدرت سپاه از اهمیت 

باالیی برخوردار است.
وی با بیان اینکه تمرکز به مؤلفه  اصلی قدرت سپاه 
در راستای انجام مأموریت ها همواره باید مورد توجه 
قــرار گیرد گفت:با روش های عــادی و معمول بدون 
مدیریــت و عمل جهادی نمی توان کارهای بزرگی را 

به سرانجام رساند.
سرلشکر جعفری خاطر نشان کرد: عادت به کارهای 
قبلی، عدم به روز رسانی و تطبیق نیازهای نسل جوان 

سرلشکر جعفری:

ماهیت تهدیدات نظامی در حال تغییر است

امروز همچنین عدم تغییر مدل آموزشی از جمله موانع 
موجود در حرکت پیش رونده است.

وی تصریح کرد:انقالب اسالمی در حرکت رو به جلو 
خود روز به روز ماهیت شفاف تری به خود می گیرد از 
این رو رسالت پاسداران امروز در ابعاد معنوی و ایمانی 

در دفاع از انقالب اسالمی سخت تر از گذشته است.
وی افزود:هم در انجام مأموریت های بیرونی و هم 
در ســاخت درونی ســپاه باید روحیه و عمل انقالبی 

داشته باشیم.
سرلشکر جعفری با بیان اینکه هر چه سپاه در ابعاد 
معنوی و اعتقادی قوی تر باشد می تواند به ایفای نقش 
بهتری بپردازد گفت:در این میان روحانیت شاغل در 

سپاه نقش تعیین کننده ای را در انجام رسالت خطیر 
سپاه بر عهده دارند.

وی افــزود :ابعاد بیرونی انقالب اســالمی با تکیه 
بر اســتکبار ســتیزی و ظلم ســتیزی با پرچمداری 
مقــام معظم رهبری و پشــتوانه مــردم به خوبی در 
حال پیشرفت اســت ،اما در ابعاد داخلی نیازمند کار 

بیشتری هستیم.
سپاه فراتر از احزاب است 

و در انتخابات دخالت نکرده و نمی کند
به گزارش فارس، حجت االســالم علی ســعیدی 
نماینده ولی فقیه در ســپاه پاسداران انقالب اسالمی 
دیروز در همایش روحانیون شــاغل در سپاه با بیان 

اینکه نمی شــود روحانیون دیگران را به ساده زیستی 
دعــوت کنند ولی زندگی و رفتار خودشــان اینگونه 
نباشد گفت: روحانیون در سپاه زیر ذره بین هستند و 
باید برای پاسدارها الگو باشند. وی انجام فعالیت های 
آخونــدی متعارف مانند مســئله گفتــن، اقامه نماز 
جماعت و روضه خوانی را از دیگر وظایف روحانیت در 
سپاه عنوان کرد و با بیان اینکه روابط عمومی عقیدتی 
سیاسی مانند صدا و سیمای سپاه است اظهار داشت: 
روحانیون در سپاه باید به وظایف سازمانی خود مانند 

مسائل عقیدتی و تبلیغاتی توجه کنند.
حجت االسالم ســعیدی تاکید کرد: سپاه فراتر از 
احزاب است و در انتخابات دخالت نکرده و نمی کند.

مراسم تشییع و وداع با 275 شهید واالمقام 
امروز و بــا حضور آحاد مردم قدرشــناس و 
شهیدپرور تهران از همه گروه ها و اقشار برگزار 

می شود.
در حالی که قرار بود تشــییع این شــهدا پس از 
ماه مبارک رمضان برگزار شود، درخواست های مکرر 
مردم و به ویژه جوانان تهرانی کار خود را کرد تا شهر 
تفتیده و غبارزده ما بیش از این انتظار نکشــد. آنچه 
این روزها بیش از گذشــته به چشم می خورد اخبار 
و مطالب مختلف مربوط به این شهدا  در قالب های 
گوناگــون در فضای مجازی اســت. دعوت جوانان، 
میانساالن، پیشکسوتان جهاد و شهادت و عموم مردم 
از هموطنان ایرانی با هر گرایش سیاسی و اجتماعی، 
برای رمزگشــایی از پیام 175 غواص شــهید دست 
بسته تازه تفحص شده کشــورمان در روزگار فعلی 
به کمپینی فراملی در فضای شــبکه های اجتماعی 
تبدیل شده است. پویش مردمی »پیامی آورد ه اند« 
با پیوستن همه نخبگان هنری و فرهنگی کشورمان 
بــه اجتماعی فراگیر و وحدت آفریــن در صیانت از 
منافع ملی و ارزش ها حتی به شــرط پیشکش جان 
در گمنامی و شهادت با دست بسته در خاک دشمن، 

تبدیل شده است. 
دعوت از همه اقشار به مراسم تشییع و آخرین وداع 
با شــیردالن شجاع ایرانی در روز سه شنبه – امروز- 
آخرین موج پویش مذکور برای هم آوردی نهایی قوای 
ملی در صیانت از پیام شهدای مظلوم و تجدید پیمانی 
در دفاع از ارزش های ایرانی- اسالمی و دستاوردهای 
انقالب اسالمی در بحبوحه افزایش تهدیدات سیاسی 

و نظامی به شمار می رود. 
در ایــن میان برخــی از تاریک فکــران مدعی 
روشــنفکری، تالش کردند با وام گرفتن از مذاکرات 
هســته ای و دولت به بهانه جدایی شهداء از سیاست، 
پیام والیت مداری و صیانــت از ارزش های انقالب و 

مسیر مراسم امروز تشییع شهدا اعالم شد

استقبال از شهدای پیام آور كربالی 4 در میدان بهارستان

اسالم و نظام جمهوری اسالمی ایران را زیر سوال ببرند. 
البته عدم همراهی جدی دولتمردان در شــبکه های 
اجتماعی و رسانه های رسمی دولتی نیز در اوج گیری 
وقاحت مدعیان کوته فکــر مذکور بی تاثیر نبود.  در 
پاســخ به چنین فضاســازی های  کوری که در میان 
مردم از کمترین تاثیر نیز برخوردار نیســت بازخوانی 
فرمایــش صریح امام خمینی )ره( در 1۴ آبان 135۹ 
تکان دهنده است. امام امت فرمودند: »عزاداری کردن 
برای شــهیدی که همه چیز را در راه اسالم داده یک 
مسئله سیاسی است؛ یک مسئله ای است که در پیشبرد 

انقالب اثر بسزایی دارد.«

گفتنی اســت در راستای هر چه باشکوه تر برگزار 
شدن مراسم تشــییع پیکر شهدای پیام آور عملیات 
کربالی ۴، رئیس مرکز اطالع رسانی پلیس راهنمایی و 
رانندگی تهران بزرگ، مسیر و محدودیت های ترافیکی 

مراسم امروز را اعالم کرد.
ســرهنگ مراد مرادی گفت: برابر هماهنگی های 
صورت گرفته این مراسم از ساعت 16 امروز با حضور 
عموم مردم و مسئوالن لشکری و کشوری آغاز خواهد 
شد که بر همین اساس محدودیت ها و ممنوعیت های 
ترافیکی در محورها و معابر منتهی به محل برگزاری 

همایش در میدان بهارستان پیش بینی شده است.

مرادی با بیــان اینکه ممنوعیت های ترافیکی از 
ساعت 15 در این محدوده اعمال خواهد شد، افزود: 
بر این اســاس از سمت شمال از سه راه مجاهدین و 
خیابان مصطفی خمینی به سمت میدان بهارستان، 
از سمت جنوب ازابتدای خیابان دیالمه، تقاطع خیابان 
امیرکبیر به سمت بهارستان، از سمت شرق از تقاطع 
خیابان مجاهدین و خیابان ایران به سمت بهارستان 
و از ســمت غرب نیز از تقاطــع خیابان جمهوری و 
ظهیراالسالم به سمت بهارستان و دیگر خیابان های 
منتهی به خیابان بهارستان محدودیت تردد خودروها 
را خواهیم داشت واین محدودیت تا پایان مراسم که 
حدود ساعت 18 پیش بینی شده است ادامه خواهد 

داشت.
رئیــس مرکز اطالع رســانی پلیــس راهنمایی و 
رانندگی تهران بزرگ درباره اینکه آیا ممنوعیت توقف و 
پارک خودرو نیز در این حوزه خواهیم داشت یا احتمال 
افزایش شعاع محدودیت ها وجود دارد یا خیر نیز گفت: 
در این خصوص در محل تصمیمات الزم اتخاذ خواهد 

شد اما تا االن چنین ضرورتی وجود نداشته است.
مرادی درباره مســیرهای انتخاب شده نیز گفت: 
شــروع مراســم حرکت کاروان شــهدا از ساعت 18 
واز مســیرهای میدان بهارستان - خیابان جمهوری 
- چهارراه اســتانبول -  خیابان فردوســی به سمت 
جنوب - میدان امام خمینی - پایانه و خیابان فیاض 
بخش - خیابان وحدت اســالمی - خیابان بهشت  و 

ستاد معراج شهدا خواهد بود.
وی افزود: در این مســیرها نیز پلیس راهنمایی و 
رانندگی کاروان را اسکورت کرده و نسبت به روان سازی 
ترافیک و تسهیل آمد و شــد شهروندان و خودروها 

اقدام خواهد کرد.
مرادی در ادامه به شــهروندان توصیه کرد که در 
طول برگزاری مراســم از تردد در این معابر با وسیله 

نقلیه شخصی خودداری کنند. 


